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INLEIDING

uitkristalliseren. Wij gaan intussen
onverminderd voor u door en staan daarbij
open voor uw signalen.

In 2018 hebben de leden van de Dorpsraad
(DR) zich weer ingezet voor u en uw
omgeving. Berkel-Enschot breidt uit, is in
beweging en er gebeurt veel. In dit jaarverslag
blikken wij terug en kunt u nog eens nalezen
welke acties wij voor u als inwoners hebben
ondernomen. Dat doen we overigens niet
alleen, maar vaak met andere vrijwilligers of
organisaties uit ons dorp. Daar zijn we blij mee
en die samenwerking koesteren we.
Gezamenlijk verwachten we meer te kunnen
doen en een bijdrage te leveren aan
verbetering van het woon- werk en
leefklimaat van onze inwoners.
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We sonderen wat er in ons dorp leeft. In onze
contacten met externe partijen zoals de
gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties,
scholen of bouwondernemers hebben we
steeds “het geluid” van Berkel-Enschot laten
horen. Denkt u hierbij o.a. aan de verdere
ontwikkeling van het gebied Koningsoord, het
te kort aan passende woningen voor 55+-ers
en starters, capaciteitsgebrek basisscholen, de
inzet voor een multifunctionele zaal,
bereikbaarheid, parkeer- en verkeersproblematiek en bomenkap. Dit naast het vele
werk dat door onze commissies BewonersOverlegGroep (BOG) en Verrijk je Wijk wordt
gedaan. Ook zijn inwoners onderling met
elkaar in contact gebracht of met de
gemeente om diverse problemen op te
kunnen lossen. Onze schakelfunctie werkt dan
ook prima.

SAMENSTELLING DORPSRAAD
In 2018 waren 10 bewoners actief als lid van
de Dorpsraad. Op de laatste pagina van dit
jaarverslag 2018 vindt u de namen van alle
leden en hun functie of de werkgroep waarin
zij deelnamen. In 2018 heeft ook de werving
plaatsgevonden voor twee nieuwe
bestuursleden, te weten een nieuwe
penningmeester ter vervanging van de heer
Jan van Rijswijk (zijn periode bij de Dorpsraad
zit er op) en een nieuw algemeen bestuurslid
ter uitbreiding van de Dorpsraad.

We zetten ons als Dorpsraad zo veel mogelijk
in voor alle inwoners, maar de praktijk is soms
weerbarstig en niet eenduidig. Daarbij zijn we
ons er steeds van bewust dat we als
vrijwilligers niet democratisch gekozen zijn. De
vraag: ‘Wat voor Dorpsraad kunnen en willen
we zijn?’ hebben we ons in 2018 gesteld.
Diezelfde vraag prikkelt ons nog steeds, zeker
in de context van een terugtredende
gemeente, die in de toekomst meer
verantwoordelijkheid wil leggen bij wijk- en
dorpsraden. Dit moet zich nog

KONINGSOORD
2018 was een bewogen jaar voor de
werkgroep Koningsoord, waarbij deze
werkgroep het druk heeft gehad en veel tijd
heeft besteed aan het volgen van alle
ontwikkelingen. Periodiek werd er overleg
gevoerd met de gemeente Tilburg over het
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nieuwe winkelcentrum, de woningbouw, de
bereikbaarheid en toegankelijkheid van Ons
Koningsoord tezamen met de nieuwbouw van
het klooster en de hoofdwegenstructuur.
Waar nodig en mogelijk heeft de Dorpsraad
advies gegeven over de plannen.

aanbevelingen hebben geleid tot een “regime”
voor het bouwverkeer:
Eenrichtingverkeer door de Hoolstraat,
verkeer vanaf het bouwterrein door het dorp
via Eikenboschlaan, Generaal Eisenhowerlaan,
Puccinilaan en inzet van verkeersregelaars
over de bouwroute waarbij het aantal
verkeersregelaars wordt afgestemd met de
intensiteit van het bouwverkeer. De
verkeersintensiteit wordt inzichtelijk gemaakt
via de website van Heijmans en Koningsoord.
Er vind maandelijks overleg plaats in de
“monitoringsgroep bouwverkeer” met de
Dorpsraad, vertegenwoordigers van de
Hoolstraat, gemeente Tilburg en de
organisatie Heijmans.
MONITORINGSCOMMISSIE

Toegankelijkheid Koningsoord

De Monitoringscommissie, voorheen
Werkgroep Ontsluiting, heeft zich bezig
gehouden met de onderzoeken op welke wijze
de spoorwegovergang Raadhuisstraat kon
worden opengehouden. Met het besluit van
de gemeenteraad om de spoorwegovergang
Raadhuisstraat af te waarderen naar
ongemotoriseerd verkeer heeft de werkgroep
zich gericht op het openhouden van de
spoorwegovergang De Kraan en het zo veilig
mogelijk aansluiten van de spoorwegovergang
de Kraan op de Koningsoordlaan. In overleg
met Dorpsraad, Arcadis, RoyalHaskoningDHV
en de gemeente Tilburg zijn een aantal
alternatieven ontwikkeld die zijn voorgelegd
aan Prorail.

Vanwege klachten van gebruikers van
Koningsoord, is het gebouw gecontroleerd op
gebreken en tekortkomingen. Twee leden van
de Dorpsraad zijn hierbij aanwezig geweest.
Op aandringen van de Dorpsraad is de TOG
(Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties)
ook hierbij betrokken. Een aantal
verbeterpunten zijn intussen uitgevoerd.
BOUWVERKEER
Eind 2017 werd duidelijk dat er, meer dan
gepland, grond zou moeten worden afgevoerd
van het bouwterrein “Koningsoord” via de
bouwroute – Kreitenmolenstraat –
Heikantsebaan – Hoolstraat – Molenstraat Koningsoordlaan. Na protesten van de
Dorpsraad en omwonenden van
Kreitenmolenstraat, Hoolstraat en Brem is in
overleg met gemeente Tilburg en de
organisatie Heijmans een onderzoek
uitgevoerd naar de mogelijkheden om de
bouwroute aan te passen om de overlast te
beperken.

In september 2018 is een gezamenlijk voorstel
van de commissie en gemeente gestuurd aan
Prorail. Prorail heeft een positief advies
gegeven op dit voorstel aan ILT (Inspectie
leefomgeving en Transport) van het Ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat die over het
voorstel een besluit moet nemen. Op 31
december 2018 was nog geen uitslag op het
besluit bekend

Na onderzoek door Arcadis en contra
expertise door RoyalHaskoningDHV zijn
aanbevelingen tot aanpassingen gedaan. De
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PARKEREN RAADHUISSTRAAT
Na ongeveer anderhalf jaar discussie over de
toen ingetekende parkeerplaatsen in het
grasveld in de Raadhuisstraat, is er eind 2018
een nieuw ontwerp gepresenteerd. De
bewoners van de Raadhuisstraat en van de
woningen Trapistinnentuin, konden er mee
instemmen en de parkeerplekken zijn tot
tevredenheid aangelegd. Ook was intussen de
vervanging van de “oude betonnen muur”
gerealiseerd. Een aanwinst voor het uitzicht.

De herbestemming en inrichting van het oude
winkelcentrum De Schalm en bibliotheek is
nog niet bekend.
COMMUNICATIE
Begin 2018 is begonnen met de ontwikkeling
van een nieuwe website. Halverwege het jaar
is onze nieuwe website “in de lucht”. Alle
leden hebben nu een eigen “Dorpsraad-e-mail
gekregen. Ook alle “Thema’s” en “Projecten”
hebben een lid van de Dorpsraad als
contactpersoon. Neem een kijkje op onze
website: www.dorpsraadberkelenschot.nl.
Mist u een item, laat ons dit weten.
ZORG EN WELZIJN
De werkgroep zorg en welzijn heeft zich het
afgelopen jaar weer ingespannen voor het
samenwerken met andere organisatie zoals de
Contour de Twern, ’t Heem, SWO , Vitaal UBE.
Ook hebben we netwerkbijeenkomsten
bezocht en deelgenomen aan Platform Welzijn
met verschillende organisaties. Samen
onderzoeken we hoe we elkaar kunnen
versterken en zo nog beter iets kunnen
betekenen voor de ouderen in ons dorp. Op
dit moment zijn we aan het kijken wat we met
elkaar kunnen betekenen voor de eenzame en
kwetsbare ouderen. Ook woningen voor
senioren hebben ons aandacht.

MKB
Het verslag over de ondernemers van BerkelEnschot staat voornamelijk in het teken van
het nieuw aan te leggen winkelcentrum in
Koningsoord. Momenteel is de bezetting van
het winkelcentrum nog niet geheel afgerond
wat betekent een leegstand van ongeveer
acht plaatsen waar onder enkele met een
optie voor verhuur/verkoop. Door enkele
ondernemers wordt op het bestaande
winkelcentrum wat activiteiten uitgeoefend,
om uit te proberen of er kans van slagen is op
het nieuwe winkelcentrum. Hopelijk gaat dit
lukken en komen er nog wat leuke zaken bij
ter ondersteuning van de gezelligheid.
Inmiddels is er een nieuwe voorzitter voor de
winkeliersvereniging Eikenbosch. De heer
Wicher Hooites-Meursing maakt geen deel uit
van de ondernemers, waardoor hij neutraal
functioneert voor de vereniging. De horeca
ondernemers hebben zich verenigd om zo
beter hun diensten te kunnen aanbieden aan
onze bewoners.

Loket B-E
Dat de verhuizing van het Loket B-E naar
Zorgcentrum Torentjeshoef een goede zet is
geweest, blijkt uit het grote aantal bezoekers.
Niet alleen vanuit het zorgcentrum maar nog
meer de inwoners van daar buiten. De locatie
is laagdrempelig en goed bereikbaar. Dit jaar
hebben een kleine 200 inwoners het Loket B-E
bezocht met vragen over onder andere
vervoer, huishoudelijk hulp, woning en zorg.
Ook voor een tijdelijke hulpvraag kunt u bij
het Loket terecht. Dat geldt ook voor een klein
klusje, omdat u het even niet zelf kunt.

De 141 appartementen boven het
winkelcentrum zijn allemaal verkocht/
verhuurd er was veel belangstelling van de
toekomstige bewoners.

Heeft u hulp nodig bezoek dan het Loket B-E
of neem contact met ons op. Wij zoeken dan
een vrijwilliger die u kan helpen. Ook
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inwoners die als vrijwilliger deze hulp willen
bieden, kunnen binnenlopen voor meer
informatie of aanmelding. Het Loket B-E is
geopend op donderdag van 10.00 tot 12.00
uur. Onze vrijwilligers Bianca, Nettie en Els
helpen u graag.

Een aantal afgeronde projecten in 2018 zijn:
• Aanschaf AED Berkengaarde
• Verlichting JOB container
• Planten St. Josephstraat
• Baallenvangers Akkerpark
• Schommels Plein Bochtakker

BEWONERSOVERLEGGROEP (BOG)

Er lopen nog een aantal projecten welke jaar
overschrijdend zijn of welk door de gemeente
Tilburg worden opgepakt.

In 2018 heeft de BOG afscheid genomen van 3
trouwe leden en bestaat momenteel uit 10
leden die in 6 bijeenkomsten diverse zaken de
revue hebben laten passeren. Deze
bijeenkomsten zijn openbaar en van alle
bijeenkomsten is er een verslag terug te
vinden op de website van de Dorpsraad. Een
aantal onderwerpen die zijn opgepakt zijn o.a:
• Groen
• Veiligheid
• Verlichting
• Spelen

Dit kunnen we niet zonder een goed overleg
met de wijkregisseur van de gemeente
Tilburg, mevrouw Janna Kuijper. De basis voor
een perfecte samenwerking.

BUURTPREVENTIE
In 2018 hebben de 19 vrijwilligers van het
buurtpreventieteam van Berkel-Enschot bijna
180 keer een zogenaamde preventieronde
gefietst of gelopen. Natuurlijk is dat in
samenwerking met het politieteam Groene
Beemden: de operationele coördinator van de
politie wordt vooraf gebeld en ook na afloop
van de ronde. Tijdens de ronde worden
onveilige situaties gemeld bij de betrokkenen
en indien nodig bij de politie. Verder wordt er
meestal met de hangjongeren een praatje
gemaakt. De verstandhouding tussen de
buurtpreventieleden en de hangjongeren is
prima. Samen met de wijkagenten is enkele
keren de buurttent opgezet om voorlichting te
geven over inbraakpreventie. Ook Multimate
is hierbij betrokken.
Tenslotte is er eind 2018 een donkere-dagenoffensief geweest, waarbij bij een road-block
ongeveer 200 automobilisten informatie
hebben gekregen om hun buurt nog veiliger te
maken. Mede door al deze acties hebben we
in Berkel-Enschot relatief weinig inbraken of
insluipingen.

Een aantal voorbeelden:
• Parkeren Den Herd – Wanmolen – De
Dissel; Gerardusstraat
• Groen rondom de Rennevoirt; A.v.
Dijcklaan
• Behoud kunstwerken in het dorp
(verplaatsen hiervan naar het nieuwe
dorpshart)
• Verlichting hondenlosloopgebieden,
Gerardusplein en omgeving
• Berkels Ommetje
• Verkeerssituatie uitrit AH; Pandgang;
Eikenbosweg – Raadhuisstraat;
Zwaantje
• Overlast Eiken Erasmuslaan
• Ongewenst bezoek Ons Koningsoord
en de Schalm
Binnen de BOG houden een aantal leden zich
bezig met het Buurtbudget waaraan in 2019
ook verder vervolg wordt gegeven. De
spelregels hoe men in aanmerking kan komen
voor het buurtbudget kan men vinden op de
website van de Dorpsraad.

Whatsapp
Ook vanuit de gemeente Tilburg is er een
whatsappgroep met de SAAR methode. Deze
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is in vier wijk groepen verdeeld over de
gemeente en er zijn ruim 400 deelnemers.
Daarnaast zijn er ook veel buurt whatsapp
groepen met meer dan 1000 deelnemers.

actie te kunnen ondernemen.
DUURZAAMHEID/BEUKENDREEF
De gemeente Tilburg heeft in 2017 besloten
om de beukenbomen in de noordelijke rij te
dunnen. Tijdens een informatieavond voor
omwonenden bleek dat een groep
omwonenden deze plannen omarmden en dat
een andere groep omwonenden het niet eens
was met de plannen.

Veilig Honk
In 2018 is 1 veilig Honk adres verplaatst naar
Udenhout, 1 adres is gestopt en er is een
nieuw adres bijgekomen waardoor we in BE
nog 6 adressen hebben. Een Veilig Honk is een
plek langs de meest gebruikte fietsroutes naar
het voortgezet onderwijs. Scholieren kunnen
hier terecht voor hulp. Regelmatig wordt er
ook gebruik gemaakt van de ‘leenfiets’ die op
elk adres staat. De adressen zijn herkenbaar
aan het Veilig Honk logo en worden elk jaar op
de basisscholen onder de aandacht gebracht
bij de leerlingen van groep 8. Dit project is een
samenwerking met de Dorpsraad Udenhout,
de gemeenten Tilburg en Oisterwijk,
Voortgezet Onderwijs, wijkagenten, Jeugd- en
Jongerenwerk.
Op de website is vindt u meer informatie over
de Veilig honk adressen.

Na veel onderzoeken en discussie (doorlopend
in 2018) heeft de gemeente uiteindelijk
besloten in 2024 de ondergrondse
groeiplaatsen onder de gehele rijbaan te
verbeteren voor behoud van de volledige
bomenlaan en in de tussentijd maatregelen te
treffen om de veiligheid te waarborgen. Dit
met als doel “Behoud van de laanstructuur in
de Beukendreef”.
ENERGIEBESPARING
Het doel is dat Tilburg (incl. Berkel-Enschot) in
2045 een klimaat neutrale stad is. Daarvoor
worden nu al stappen gezet o.a. om woningen
goed te isoleren en zoveel mogelijk energie
zelf op te wekken. De gemeente maar ook de
Rijksoverheid helpt u met advies, subsidies en
leningen. Daarnaast zijn er ook nog
verschillende burgerinitiatieven in de stad.
Een belangrijke actie via de gemeente Tilburg
voor de komende jaren is het stimuleren van
vermindering van het energieverbruik. Via
https://www.aandeslagmetjehuis.nl/energiea
dvies-aanvragen/ kunt u een afspraak
aanvragen met een energieadviseur van
Susteen. U kunt kiezen voor isolatieadvies
gecombineerd met collectieve inkoop voor 20
euro, of voor een uitgebreid integraal
energieadvies, dit kost 85 euro. De adviseur
komt bij u thuis langs voor een persoonlijk
advies. Zo komt u te weten met welke
maatregelen u energie kunt besparen. Denk
daarbij aan spouwmuurisolatie, zonnepanelen
of een warmtepomp.

JEUGD
Afgelopen jaar heeft een vertegenwoordiger
gesprekken gevoerd met de jongerenwerkers
van R-Newt. Hierin is o.a. overlast van
hangjongeren onder de aandacht gebracht.
Daarnaast hebben de jongerenwerkers input
gegeven aan het inrichten van het dorpshart
gericht op jongeren en heeft R-Newt zitting in
Platform 533 waarin ze de belangen van
jongeren naar voren kan brengen.
De jongerenwerkers hebben nauw contact
met de mensen van buurtpreventie en de
wijkagent om daar waar noodzakelijk snel
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WELKOM NIEUWE BEWONERS

Daarnaast waren er nog andere activiteiten,
die meestal door vrijwilligers werden
georganiseerd. De Dorpsraad heeft ook deze
activiteiten van harte ondersteund.

Deze werkgroep wil de nieuwe bewoners van
Berkel Enschot welkom heten. In de Hoge
Hoek, Enschotsebaan en Koningsoord kunnen
we bijhouden als er weer huizen zijn
opgeleverd. De nieuwkomers, die in de
bestaande wijken/woningen komen wonen
zijn minder makkelijk in kaart te brengen. Wij
willen ook deze bewoners graag informeren.
We heten ze van harte welkom in ons dorp en
vertellen ze over de Dorpsraad, de Bewoners
OverlegGroep, het Loket B-E, de Nieuwe
Schakel en het dorp Berkel-Enschot zelf.

EVENEMENTEN
Nieuwjaarsreceptie
Als Dorpsraad hebben we in januari de
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie georganiseerd in
Ons Koningsoord. Ook dit jaar met een
optreden van Concordia. Daarnaast was de
burgemeester ook aanwezig. Tijdens de
Nieuwjaarsbijeenkomst ontving Henk
Denissen een gemeentelijke onderscheiding.
De nieuwjaarsreceptie werd druk bezocht.

FINANCIEN 2018
Het jaar 2018 is financieel goed verlopen. Op
de reserves is het afgelopen jaar met
€ 3.977,-- ingeteerd (met name door het
ontwikkelen van een nieuwe website voor de
Dorpsraad). De financiële positie is nog
voldoende sterk om de komende jaren met
vertrouwen tegemoet te zien.
Het voormalige Verrijk je Wijkbudget en het
ondersteuningsbudget van de Dorpsraad zijn
sedert enige jaren samengevoegd tot één
Bewonersbudget. Dit budget bedroeg voor
Berkel-Enschot in het jaar 2018 bijna
€ 20.000,--. Hiermee heeft de Dorpsraad de
keuzevrijheid om dit budget binnen de
gestelde criteria te verdelen. Voorwaarde voor
toekenning van subsidie is dat de aanvraag, de
sociale cohesie en leefbaarheid van de wijk
verbetert of versterkt.

Bezoek Burgemeester Theo Weterings
Op woensdag 13 juni 2018 ontving de
Dorpsraad onze nieuwe burgemeester voor
een tour langs mooie en bijzondere plaatsen
in ons dorp. Ook Marc van Akkeren was
namens de gemeente Tilburg aanwezig.

We hebben in 2018 € 7.252,-- beschikbaar
gesteld voor een aantal culturele activiteiten
die typerend zijn voor het dorp en waar grote
groepen inwoners plezier aan beleven. Denk
hierbij aan de avondvierdaagse, de kersttocht,
de intocht van Sinterklaas, de dikke
bandenrace, St. Job, De Galgenloop,
buurtpreventie, de Nieuwjaarsreceptie en de
gedecoreerden bijeenkomst. Door een aparte
subsidie van de gemeente is Passend Voetbal
door de Dorpsraad (Wijk aan zet) gerealiseerd.

Gedecoreerden bijeenkomst
28 april 2018 werd de bijeenkomst voor de
gedecoreerden georganiseerd. In de periode
van 26 april 2017 tot 26 april 2018 ontvingen 6
personen een onderscheiding. Tijdens deze
bijeenkomst wordt jaarlijks de traditionele
aubade van de Harmonie en de Vendelgroet
van Het Gilde gebracht.
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interessante presentaties van de gemeente
Tilburg, BEC, TIWOS en de Rabobank.
De Dorpsraad wilde graag de aandacht leggen
op “Bewustwording”. Het blijkt dat ongeveer
de helft van de bevolking niet weet hoeveel
men betaalt voor gas en licht. Met name de
gemeente Tilburg heeft veel regelingen
waarbij mensen worden gestimuleerd om
energiebesparende maatregelen te nemen.
In de informatierekken van de bibliotheek in
Koningsoord liggen “Checklisten Energiebesparen” opgesteld door de Dorpsraad.
Gratis mee te nemen en de tips kunnen veel
energie en geld besparen.

Sint Job Berkel-Enschot
13 mei 2018, vierden we samen Sint Job in
Berkel-Enschot met de traditionele kerkdienst
en het pleinfeest. Er is door jong en oud een
bijdrage geleverd aan deze bijzondere dag.

SECRETARIAAT
Het secretariaat verricht op de achtergrond
veel werk en is dan ook een zeer belangrijke
schakel binnen de Dorpsraad, die niet weg te
denken is. Alle binnengekomen e-mail,
gemiddeld 25 e-mails per dag, worden
gelezen, doorgestuurd, beantwoord en
verwerkt. Zo nodig worden de mails ter
bespreking op de agenda van het werkoverleg
geplaatst. De variatie is enorm, van
bewonersbrieven tot spam, van brieven van
de wethouder tot een berichtje van een
bezorgde bewoner, alles komt binnen en
wordt zorgvuldig beoordeeld en verwerkt.

Politiek Debat
Op donderdag 15 maart 2018 organiseerde de
Dorpsraad een zeer druk bezocht politiek
debat. Een 8-tal politieke partijen waren
aanwezig, zij namen deel aan 2 debatsessies
en verzorgden ieder een pitch om de
belangrijke standpunten te delen.

Thema bijeenkomst 2018
Op 31 oktober 2018 stond de thema avond in
het teken van: Aan de slag met jouw huis.
Duurzaam Wonen (bouwen, verbouwen
woning aanpassen). De interesse voor de
avond viel tegen, ondanks de goede en

info@dorpsraadberkelenschot.nl
www.dorpsraadberkelenschot.nl
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SAMENSTELLING DORPSRAAD 2018
Voorzitter
Tineke Donga

Penningmeester
Jan van Rijswijk

Secretaris
Irene Granneman

Communicatie
Joyce van Helfteren

Werkgroep Ontsluiting
Roland van Zuijlen

Werkgroep Winkelcentrum & BOG
Werkgroepen: Dorpshart,
Beukendreef en Duurzaamheid
John Menges
Loket BE, Zorg & Welzijn,
evenementen
Hanny Robben

Coördinator Veiligheid
Corné Berkelmans

Ontwikkeling Dorpshart
Jos Verhoeven

Duurzaamheid
Dorpsontwikkelingen
Anton Visser
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